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Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok
Bevraging na webinar startmoment

Reflectie op het concept van het ontwerpteam, de aanpak van de
webinar en de verwachtingen ten aanzien van verdure cocreatie
De voorbije jaren kozen we verschillende leefbaarheidsprojecten om uit te werken bij de overkapping
van de Ring. Het Ringpark Lobroekdok is een van die projecten die nu gerealiseerd zullen worden. In
september is een ontwerpteam aangesteld. Tijdens een online infomoment op 17 november werd het
ontwerpteam rond Studio Paola Vigano en MAARCH voorgesteld. Het ontwerpteam lichtte haar
aanpak toe en ging in op de uitdagingen die er nog liggen. Ook kreeg men informatie over hoe je kan
meebouwen aan dit Ringpark. Ten slotte werd er ook ruimte geboden om vragen te stellen.
De presentatie kan je terug bekijken via de volgende link.
Het ontwerpteam van het Ringpark Lobroekdok wil tijdens het hele participatieproces de vinger aan
de pols houden. Op regelmatige basis zullen we peilen naar wat betrokken burgers,
belangenorganisaties, experten, ambtenaren, ... vinden van de voorstellen voor het Ringpark
Lobroekdok en de aanpak van het overlegproces. Naar aanleiding van de toelichting werden de
deelnemers uitgenodigd om hun feedback te geven op de gepresenteerde voorstellen.
In deze eerste peiling polsten we naar drie zaken:
1.

Wat vind jij van de eerste ideeën van het ontwerpteam?

2.

Wat vond je van de inhoud en aanpak van het webinar/toelichting zelf?

3.

Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van het overleg? Wanneer is voor jou het overleg
geslaagd?

De peiling liep van 17 november tot en met 14 december.
In dit document vatten we de conclusies samen van de verzamelde input.

1

Fout!

Kan je kort omschrijven waarom je vandaag deze score geeft?
2

Er is in het huidig ontwerp geen duidelijk veilige oversteek naar het water. Zeker voor jonge kinderen niet.
Ook blijft de snelheidslimiet van 70km/h te hoog om de slachthuislaan comfortabel over te steken Ook is het
door de niet volledige overkapping een zeer 'schadelijke' zone om te vertoeven. Die opmerking zal als een
zwarte schaduw over deze 'zone' blijven hangen.

2

Ik heb schrik voor de hinder qua geluid en luchtkwaliteit uit de ringsleuf.

2

Ik heb schrik voor de hinder qua geluid en luchtkwaliteit uit de ringsleuf.

2

water is leuk en breekt het landschap, echter met de grote populatie ga je dit proper kunnen houden
(zwerfvuil, vervuild water door ontlasting, ...)

2

Door het water helemaal rond de open sleuf te leggen, is er geen mogelijkheid om de open sleuf als het ware
te verstoppen in het landschap opdat deze later eventueel nog overkapt kan worden. Verder kunnen er bij
volledige omwatering geen bomen rond de sleuf geplaatst worden om de lucht te zuiveren en het geluid te
dempen. Het lobroekdok op zich biedt voldoende water voor het gebied, rekening houdende met het kanaal in
de ijzerlaan. Ondiepe waters voor recreatie kunnen aangelegd worden in het ijzerlaan kanaal, en op de
overgang van het lobroekdok naar het ijzerlaan kanaal.

2

3

Ik vind het heel leuk maar/en ben nog benieuwd.

3

iets is beter dan niets, ik heb twijfels over allerhande zaken

3

Water in deze buurten igeeft een duaal gevoel, leuk maar wateroverlast is miserie

4

Veel mogelijkheden tot recreatie, vrij actief park, in tegenstelling tot het rustigere Schijnpark, is goede
afwisseling. Ook een plein voor het sportpaleis lijkt me zeer belangrijk.

4

veel gevoel voor de kwaliteiten en mogelijkheden van de plek, maar enkele beperkingen, begrenzingen of
obstakels waarvan ik hoop dat ze gelicht kunnen worden: monding van Schijn in kanaal; relatie tot
Schijnpoortweg; aanpassing fietsbrug zodat ze ook voor voetgangers kan dienen; en (in studiegebied, maar
buiten actiegebied): wonen aan de bocht van het Albertkanaal, een prachtige plek aan het water.

4

het waterlandschap vind ik zeker een goed idee, maar het lijkt heel hard los te staan van de wijken direct
rondom

4

Waterpartijen geven rust in een stadsomgeving

5

water in de stad geeft heel veel voordelen

5

Hier is een waterlandschap gepast. Waar ooit het natte mondingsgebied van de Schijn lag

5

Steden hebben plaatsen nodig waar bewoners zich kunnen ontspannen; het voorgestelde waterlandschap is
zowel voor actieve als passieve genieters eem belangrijke troef.

5

Omdat het ontwerp gebruik maakt van de aanwezige elementen, voornamelijk water, in het concept. Het is
een mooie diversifiëring tegenover de andere ringparken.

5

behouden van het open landschap gevoel van het dok

5

Water is rustgevend, en verkoelend in de zomer. Dit verhoogt de connectie met de dokken. Echter zou de ring
hier volledig overkapt moeten worden.

5

Geeft het havenkarakter van de stad goed weer, en hopelijk verkoeling in de zomer.

5

Water is een ongelofelijke meerwaarde voor de sociale cohesie, rust, wandelaars, gezinsverhoudingen,
avondzon aan het water zonder het gebrul van de autosnelweg is een effectieve grote verbinding naar de
nabijgelegen districten effectief tot elkaar te verbinden waardoor alsook heel veel nieuwe sociiale, artistieke

3

en commerciele activiteite zich zullen binden en elkaar kruisbestuivigen. water gebonden recreatie met
horeca gerlateerde activiteiten nabij een massa bijeenkomst evenementen gebouw zijn volgens mijj sleutels
tot succes en alsook zeeg gunstige voor economische doeleinden waarbij iedereen
privaat/particulier/overheid/economie/toerisme een slag thuishaalt.
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Kan je kort omschrijven waarom je vandaag deze score geeft?
1

ik twijfel aan de waterkwaliteit en vrees voor overlast

2

Door het water helemaal rond de open sleuf te leggen, is er geen mogelijkheid om de open sleuf als het ware
te verstoppen in het landschap opdat deze later eventueel nog overkapt kan worden. Verder kunnen er bij
volledige omwatering geen bomen rond de sleuf geplaatst worden om de lucht te zuiveren en het geluid te
dempen. Het lobroekdok op zich biedt voldoende water voor het gebied, rekening houdende met het kanaal in
de ijzerlaan. Ondiepe waters voor recreatie kunnen aangelegd worden in het ijzerlaan kanaal, en op de
overgang van het lobroekdok naar het ijzerlaan kanaal.

Ik stel me ook vragen bij het wandelpad. Moeten zowel fietsers, wandelaars als joggers over eenzelfde smal
pad passeren?
3

ik vrees dat dit het enigste bereikbare openluchtzembad voor de naburige wijken wordt. Zie problematiek
zwembad de molen, de ster, Hofstade de ware reden van sluiting Brasschaat

3

Betwijfel of dit realistisch is

4

Ik ga daar allicht niet zelf zwemmen, maar vind de idee heel goed.

5

4

Dat gaat een mooi omgeving zijn.

4

Enthousiast in zoverre het water veilig wordt gehouden qua micro-organismen.

4

De mensen van den Dam zien Spoor Noord als een plek die niet van of voor de buurt is, nu komt er aan de
andere kant nog zo'n plek. Maar zwemmen op zich: dik ok.

4

Lijkt wel een leuk idee.

4

Lijkt wel een leuk idee.

4

openluchtzwembad is altijd leuk. ook om in de winter even in te ijsberen. Echter mag het niet verzanden in een
afgeleefd sint-anneke.

5

Ik denk dat er veel vraag is naar zwemmogelijkheden in Antwerpen.

5

ik mis in de buurt nog steeds de optie van zwemmen in openlucht in de zomer sinds de badboot!!

5

Er is een tekort aan zwemvijvers in Antwerpen

5

Er is vraag naar meer openlucht zwemgelegenheid in de stad. Mooie aanvulling bij bestaande openlucht
zwemgelegenheden

5

Een geweldige mogelijkheid die nu niet aanwezig is in Antwerpen

5

Dit is ideaal om dicht bij huis te sporten.

5

Verkoeling in de zomers, die warmer en warmer worden, is echt een meerwaarde. Antwerpen heeft water
genoeg, laat ons het mogelijk maken te zwemmen.

5

Dit is een MUST-do scenario ! Wie kan hier tegen zijn ? Laat ons hopen dit lukt !
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Kan je kort omschrijven waarom je vandaag deze score geeft?
3

Niet volledige overkapping is struikelblok !

3

Heb nog geen duidelijkheid over hoe dit verwezenlijkt kan worden

4

rustgevende plek lijkt me

4

Het is heel goed dat zelfs kanaaloevers heel divers zijn, met harde, laad- en losoevers op sommige plaatsen,
en zachte natuuroevers elders.

4

Niet echt een mening.

4

Niet echt een mening.

4

rust en stilteplaatsen zijn leuk, echter het is en blijft rond een tunnel die vrij veel uitstoot geeft

4

Indien dit technische zeer moeilijke probleem van het peil van de oppervlaktewateren, zeer goed gemonitord
wordt is het een goed plan, indiein men daar even erg blundert als bij het waterzuiveringsstation zal iemand
wateroverlast krijgen bij hevige regenval

5

Hoe meer groen, hoe beter.

5

Het Albertkanaal blijft niet langer die vergeten industriële zone in de buurt

5

Hoe meer natuur hoe beter

7

5

Steden hebben plaatsen nodig waar bewoners zich kunnen ontspannen; het groene oevers zijn zowel voor
actieve als passieve genieters een belangrijke troef

5

Elke extra groen/ontharding is welgekomen

5

Hoe meer groen hoe beter.

5

Eindelijk zal dit een aangename omgeving worden

5

Zoveel mogelijk groen langs heel de oever, met bomen, bloemen, planten, en voldoende verlichting

5

De zone is nu erg grijs en grouw, dit zou goede doorsteek zijn voor dieren van oost naar west en omgekeerd

5

Dit is ontegensprekelijk een ongelofelijk leuk toekomst beeld, zeker alsook de water gebonden industrie aan
de overzijde van het albertkanaal (kop merksem) alsook vergroend kan worden of de watergebonden
industrie mee speelty in een EN:EN verhaal bvb doorhun daken of open ruimtes toegankelijk te maken voor
fietsers wandeleaars en daar toegang tot verlenen als vergroende open ruimtes met zicht aan het water naar
de overzijde lobroekdok kijkend.
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Kan je kort omschrijven waarom je vandaag deze score geeft?
1

Ik had begrepen dat deze zone niet in het pakket van Vigano zit. waarom danb de vraag ?

1

Had hier een plein verwacht langs de achterkant van het sportpaleis (nieuwe toegang).

1

dit is een gemiste kans, bekijk de verkeersstromen nu, dit ontwerp kan ze niet aan het is ook strijdig met het
visienota en kaderplan Albertkanaal van 2014
trouwens de wijk Kronenburg wordt weerom geisoleerd
het is onbegrijpelijk dat men een buitenlands privébedrijf zoals het sportpaleis zoveel ter wille is
recentelijk nog heeft men een grote tent op de open ruimte geplaatst achter het sportpaleis, dus offert men
weerom publieke ruimte van de buurt op voor evenementen van bovenlokaal belang

1

Omdat in het verleden enkel de belangen van het sportpaleis voorop stonden
kijk naar de reeds gebouwde passerelle, kijk naar de bouwovertredingen die gebeurden bij de bouw lottoarena en die allemaal werden goedgekeurd in een bouwvergunning die binnen 72 uur na de oplevering van
de werf gebeurde. Herinner u de problemen die zelfs een door de buurt ingehuurde gerechtsdeurwaarder
had om inzage te verkrijgen in het volledige dossier. Sportpaleis, eigendom van buitenlandse investeerders
wordt in de watten gelegd door de overheid, moest een ander bedrijf, met een groter omzetcijfer,met meer
personeel en dat minder overlast voor de buurt veroorzaakt dezelfde faciliteiten vragen : een aangepaste
parkeerregeling voor de buurt, faciliteiten bij de Lijn, gratis ruimtebeslag op de voetpaden(nadars, tentjes
voor toegangscontrole, reclamestanden enz..), bijkomende tenten plaatsen op de reeds schaarse
parkeerplaatsen enz...
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Men zou dit weigeren
2

toegangspleinen zijn drastisch verkleind, terwijl er toch echt nood is aan grote pleinen, omleiding van de
baan die verdwijnt is ook een grote(!) teleurstelling

2

Dit verdient nadere uitwerking. De keuze ivm het NIET-omleiden van de weg aan de voet van de Theunisbug
is heel goed, maar op termijn moet het Sportpaleis zelf gereorganiseerd en gereoriënteerd worden, waarbij
het zich niet naar het Raoul Gregoirplein maar naar de Schijnpoortweg richt. Ook is het belangrijk dat er niet
gebouwd wordt tussen Lobroekdok en Schijnpoortweg, zodat er een mooie visuele relatie kan ontstaan. De
Schijnpoortweg heeft de capaciteit om, mijlenver verwijderd van zijn huidige aanblik, een van de mooiste
openbare ruimten van Antwerpen te worden.

2

Ook op dit nieuwe plein aan de ingang van het sportpaleis dient voldoende groen te zijn zodat dit geen grijze
kale vlakte wordt!

3

Nog niet heel duidelijk hoe dit plein eruit zal zien

3

Geen plan rond mobiliteit

3

Ik vind het moeilijker voor me om het te verbeelden en dus kijk ernaar uit om beter te kunnen begrijpen.

3

Niet echt een mening.

3

Niet echt een mening.

3

Ook hier is de ring niet voldoende overkapt.

4

Ik zou nog liever helemaal geen autoverkeer over het plein zien rijden. Auto's kunnen een omweg maken
van een industriezone met een overloop van vervuild water is een vooruitgang, echter is de vraag hoe

4

gezond en proper ga je het houden

4

Leuk, gaat uitdaging zijn om alles te organiseren zodat niet iedereen in elkaars weg gaat zitten.

5

Alle multimodale knopen zijn goed om er de huidige verkeersknoop te ontwarren

5

Het idee om hier een ontmoetingsplaats plaats ipv een grauwe buurt van te maken is top
100% enthousiast en wil ook graag mee uittekenen vormgeven denktank zijn in de vormgeving van het raoul

5
gergoir plein wat ongelofelijke mooie kansen biedt in de verbinding met deurne noord oud MrxM
3,2
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Kan je kort omschrijven waarom je vandaag deze score geeft?
1

Er is reeds veel ruimte voor sport en spel in park spoor noord. Maak van kap dam een aangenaam
wandelpark met veel planten en groen, een voetbalveld maakt deze open ruimte alles behalve aantrekkelijk
voor voorbijgangers en/of toeristen en voor de oudere generatie.

2

ik mis echt de link met den Dam, de wijk heeft nood aan plekken voor sport en jeugd, het masterplan
Slachthuissite voorzit er al niet in en nu wordt het precies in dit Ringpark heel ver weg geschoven van de
buurt...

2

deze parken zijn noodzakelijk voor buurten waar nu bijna geen groen is, maar met de bijbehorende plannen
voor extra bebouwing zal dit meer bewoners aantrekken en niet volstaan. Doe de berekening van aantal m2
per bewoner en het resultaat is
bedroevend

3

Dit zal enkel werken indien het op een veilige(lees kindvriendelijk mannier) bereikbaar is

3

Te veel sportmogelijkheden op de kap van de dam. Voetbalveld neemt te veel plaats in beslag. Met
zwemmen is er reeds een sportactiviteit voorhanden.
Waarom geen steunpilaar van het viaduct laten staan als klimmuur?
Of 1 sectie van de ring als hangend daktuin?

4

hoe meer ruimte wordt benut, hoe beter

4

Hoe groener hoe beter

4

al een aardige stap in de richting van Copenhagen. Hier is de integratie met fietsverkeer nog beter versterkt.
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4

Zou goed zijn voor meer buurtverbinding.

5

hoe meer groen, hoe beter

5

Ik vond het bijzonder jammer dat er in het verleden gesproken werd van een ecowijk op de ruimte van de ir.
Menneslaan. Terwijl die wijk nood heeft aan een openbaar park.
Er moet wel gezorgd worden dat men te voet over het Albertkanaal geraakt, wat met de huidige fietsersbrug
zeer moeilijk en in feite verboden is.

5

Alweer meer groene openbare ruimte

5

Steden hebben plaatsen nodig waar bewoners zich kunnen ontspannen; het groene buurtparken zijn zowel
voor actieve als passieve genieters een belangrijke troef

5

Groen altijd goed:-)

5

Groen altijd goed:-)

5

Elke extra groen/ontharding is welgekomen

5

Hoe meer groen hoe beter.

5

Groen werkt verbindend en geeft rust

5

merksem en luchtbal kruinen (vanuit vogelvlucht) onder de grijze massa als hier groenendael en alsook het
park groenendael mee kan ingezet worden zullen deze districten de waarde van een grootstad verhogen en
aantrekkelijker maken.
groenendael park is momenteel afgesloten voor publiek toegang. een jammerlijke zaak. alsook mooi water
aldaar.

4,0
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Wat vind je van de
visie en
Welke bijkomende/andere onderwerpen zou je ook graag willen toevoegen
ontwerpvragen die
om te onderzoeken?
door het ontwerpteam
gepresenteerd zijn?
Ik ben enthousiast over
Keuze van bomen. Voor mij inheemse fruitbomen. Aandacht voor fauna. Nestkasten voor
de visie en vind het een

huiszwaluwen die hun kost vinden boven het water waar het zal wemelen van de

redelijk volledig en goed

insecten.

overzicht van de

graag bekijken of naast de fietsbrug het bestaande water zuiverings station alsook

ontwerpvragen

toegankelijk kan gemaakt worden voor publiek om bij te vertoeven en het mee te
integereren in groen uitgetekend landschap van overdering

Ik vind het een goede
aanzet van visie en
ontwerpvragen, maar ik

Veiligheid, sociale cohesie.
toch een betere oplossing zoeken voor aan het sportpaleis

mis nog een paar

Wonen in de bocht van het Albertkanaal (een van de potentieel mooiste plekken van

elementen

Antwerpen), én een mooie re-equilibratie van Merksem (versterking centrumfuncties)
linken en voorzieningen voor de buurten rondom mankeren nog, het wordt te veel een
metropolitane plek, zoals het benoemd werd tijdens de uitleg, en het staat te los van de
context.
indien mogelijk door planmatige ingrepen de leefbaarheid zodanig verbeteren dat gans
het gebied toegankelijk en gezond,aangenaam en veilig toegankelijk wordt

13

verkeersvrij maken van plein aan Sportpaleis
veiligheid om over te steken,worden er glooiende hellingen voorzien voor kinderen,
jongeren of laten ze zomaar een straat oversteken waar men 70 km mag rijden?
Hoe de groene corridor over het albertkanaal (huidig viaduct) verbinden met het park?
Hoe de helling van de huidige fietsbrug verleggen?
Is het mogelijk om dit deel volledig mee te overkappen?
Verbinding met wijk Dam is ontoereikend ontwikkeld
Ik stel met grote vragen
bij deze visie en
ontwerpvragen, hier

Slachthuislaan oversteken ? Mobiliteit ? Geen volledige overkapping
de verbinding met park het schijn, de bereikbaarheid van deze parken voor

moet nog sterk aan

onbegeleidekinderen van 10 jaar, wie gaat dit onderhouden, de sociale controle, de

gesleuteld worden

luchtkwaliteit door het calamiteitengat, de verbetering (verhoging van capaciteit)van
het openbaar vervoer bij evenementen in het Sportpaleis, de impact van de werken op
het grondwaterpeil enz....
Het ontwerpteam mag niet uit het oog verliezen dat de buurt nood heeft aan veel groen
(bomen, planten, bloemen, grassen) en geen nieuw extra groot dok. Het ontwerpteam
wil nu de helft van het gebied onder water zetten, wat enkel in juli en augustus
interresant kan zijn. De andere helft die overblijft wordt gevuld met sportvelden, die niet
aantrekkelijk zijn voor de buurt en voorbijgangers. De kern van de zaak moet blijven om
een GROENE zone te creeeren om te joggen, wandelen, fietsen, fonteinen, maar geen
sport of waterpretpark te maken. Hier zal niet veel volk op af komen.
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FEEDBACK OP AANPAK

Reflectie op inhoud die aan bod is gekomen
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0
A. Ik was goed op de hoogte van
de doelstelling van de sessie
Helemaal eens

B. Ik heb veel bijkomende
informatie gekregen
Eens

Niet eens of eens

C. Ik heb een beter inzicht
gekregen op de problematiek
Niet eens

Helemaal niet eens

D. Ik heb nieuwe en interessante
ideeën gehoord tijdens de
presentatie
Geen mening
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Wat zijn de sterke punten/minder
Welke suggesties heb je voor de organisatie
sterke punten in de gevolgde aanpak? van volgende digitale informatiemomenten?
Lichtjes chaotisch, ook door de talenwissel. Enkel in het Nederlands.
Enkel in het Nederlands was beter geweest.
duidelijk en erg visueel

interactie verhogen

(1) Een enkele presentatie was te abstract,

ondertitels; eventueel verzending schema's vóór het

niet concreet genoeg. (2) Aangezien de

informatiemoment

sprekers vooraf wisten wat ze gingen
zeggen, had men voor de Engelstalige
tussenkomsten ondertitels kunnen
voorzien.
Hier spreekt men Nederlands.
ik vond het geweldig dat jullie tijd namen
voor ons alles uit te leggen en onze vragen
te antwoorden.
(+) Iedere specialist aan het woord laten, als Zie hierboven
het maar to-the-point is gebracht
(-) De grafische voorstellingen zijn natuurlijk
complex - het zou goed zijn moest de
specifieke zone/plaats waarover de spreker
praat ook worden aangeduid (via muis of via
het opflakkeren van deze zone/plaats.
Handig dat je dit van thuis uit kunt volgen.

Geen.

Maakt drempel veel lager om mee te
volgen.
Positief: transparantie ivm selectiecriteria
jury, enthousiasme van ontwerpteam
het scherm was schijnbaar verschillend van

it technisch iets beter, maar iedereen moet leren

wat wij zagen, op een bepaalde momenten
gingen we het projectteam zien bij afsluit,
maar dit bleef bij dezlfde persoon. Iedereen
was wel goed voorbereid.
Het was technische zeker in orde, alhoewel
geleid bij sommige deelnemer beter kon.
Het was niet echt duidelijk welke persoon
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voor wat verantwoordelijk was (bij 1
deelnemer stond bij de naam ook AG Vespa.
Dit was zeer duidelijk)
De diversiteit aan sprekers was een + punt.

Iets meer tijd geven voor de enquêtes.

Betrokkenheid creëren bij de locale

Duidelijkere plannen tonen om het visueel sterker te

bewoners

maken

Te veel focus op water en sportvelden ipv
groene parkzone zoals bv de gedempte
zuiderdokken een mooi voorbeeld zullen zijn
van een echt park.
het geluid (betere microfoons aankopen)

ik ben voorstander van echte informatie momenten

spreken met een hoofdtelefoon

dan digitaal maar zoals de webinar nu wordt gegeven
is uiteraard ook gunstig en goed genoeg.

er wordt teveel een goed nieuws show

wees eerlijker en zeg de mensen dat er een

gebracht, het is niet omdat er een lichte

omgevingsvergunning is aangevraagd waaraan direct

verbetering komt op leefbaarheidsvlak dat

nog wijzigingen zullen toegevoegd worden, geef toe

alle problemen opgelost worden

dat je de opgelegde normen inzake luchtkwaliteit niet
overal zult halen
wees ambitieus en tracht niet door allerlei ingrepen
koning auto te faciliteren en de buurtbewoners te
paaien met een beetje groen
durf ook eens te praten over de overlast en problemen
die zullen ontstaan tijdens de 10 jaar durende
bouwfase
zorg ervoor dat de de burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering in geval van
nevenschade effectief zal vergoeden of herstellen,
communiceer daar open en eerlijk over
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VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN OVERLEG

Een participatieproces is geslaagd als ....
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Iedereen zijn zeg heeft Er meer begrip is voor
kunnen doen
elkaars standpunten
Helemaal eens

Deelnemers de
problematiek beter
begrijpen
Eens

Er nieuwe ideeën zijn
ontwikkeld

Niet eens of eens

Niet eens

Het eindresultaat
kwalitatief is

Het eindresultaat voor
iedereen goed is

Geen mening
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Wanneer is voor jou het overleg voor het Ringpark
Lobroekdok geslaagd?

Wat zijn de grootste aandachtspunten bij het
opzetten van het overleg die je ons wil
meegeven?

Geslaagd eindresultaat.

Zeker ook minder bereikbare groepen meenemen

Als het eindresultaat voor de buurtbewoners een

tracht ook de mening van de zwijgende

leefbare en aangename omgeving oplevert

meerderheid anderstalige bewoners te horen

oplossing voor zone rond sportpaleis en goede

oplossing voor zone rond sportpaleis en goede

verbinding met de slachthuiswijk

verbinding met de slachthuiswijk

Het gaat er minder om dat iedereen zijn zeg heeft

Tijd nemen opdat mensen hun bijdrage kunnen

kunnen doen, dan wel dat er naar iedereen geluisterd

leveren, en opdat ernaar geluisterd wordt (zie

werd. ("luisteren" in de strikte betekenis van het

hoger voor wat betreft "luisteren")

woord: aandachtig volgen wat hij verklaart; niet
noodzakelijk in de betekenis van "gehoorzamen", "de
mening volgen")
Én: het is nodig de mogelijkheid te hebben bepaalde
verwachtingen niet te aanvaarden.
Het belangrijkste criterium is toch de kwaliteit van het
eindresultaat, want dat blijft.
Als minderheidsstandpunten in de verslagen komen.

Zie vorige vraag

Streef geen consensus na. Consensus bestaat bijna
niet. Organiseer stemmingen om tot een beslissing te
komen.
Een door alle stakeholders gedragen eindresultaat

Eigenlijk wordt de burger té weinig gepusht (via
allerlei media) om deel te nemen aan de
participatie - ik vraag me af hoeveel mensen weten
dat zo een overleg nu plaatsvindt...

Als ook inidividuele bewoners echt hun plek krijgen
niet enkel "de" burgerbewegingen of
belangengroepen.
Goed eindresultaat
Als alle belanghebbenden bereikt zijn en het

Tracht zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. Ik

eindresultaat gedragen wordt door alle deelnemers.

besef dat dat zeer moeilijk is, zeker voor een

(Ook al zijn niet alle wensen gerealiseerd)

project dat 10 jaar zal duren.

indien je hier een toekomstvisie zit die groeipotentieel Communcatie en blijven doen zoals jullie bezig
heeft. Wijk dam is een uitdagende buurt, vnl met veel

zijn;

nieuwe inwoners die allemaal even buiten willen. Vnl
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op warme dagen dienen parken zoals park Spoor dan
ontlicht worden. Echter mag de druk van recreatie
niet allemaal in de wijk dam komen liggen. Dus
ontwikkeling zou ook buiten die zone moeten zijn.
Inzicht hierin zou leuk zijn bij een volgende meeting
Wanneer het stukje ring in dit park volledig overkapt

Het overkappen van de ring.

is.
als men echt rekening houdt met de belangen en

stoppen met tijdsdruk op te leggen, eerlijke

verzuchtingen van de buurtbewoners en stopt met

antwoorden van Bam en voor de Stad Antwerpen

deze buurten als kankerplekken(sic Wivina De Meeste) stoppen met zich te verschuilen achter de
te beschouwen

bewering dat ze niet alle kaarten in handen
hebben, rekening houden met het feit dat het
merendeel van de bewoners van deze buurten niet
bereikt of betrokken worden in dit overleg. Door
culturele, sociale en vooral taalbarrierres.

Indien er rekening kan gehouden worden zonder dat

Voorkom dat het overleg verzand in een klaag of

dit zorgt voor vertragingen en frustratie

frustratie gebeuren

als de tijdlijn niet verlengd en resultaat snel zichtbaar

meer water gebonden uitzichten en zo veel waar

wordt de bevolking kreunt

mogelijk verbindingen doortrekken met MrxM
luchtbal ten eeckhovelei 50/50 modal shifgt, brede
fietspaden , inzetten op kruispuntloze
wandelingen en fietsverplaatsi,ng is een
ongelofelijk mooi verhaal. zonsondergangen laten
primeren in ontwerpen.
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WIE WAS AANWEZIG

`

22

23

